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Vážený pane,
na základě vaší žádosti ze dne 20. 8. 2020 o podání informací (ohledně přestupku ze dne 5. 5. 2018
v Číhané) dle zákona č. 106/1999 Sb., vám sdělujeme níže uvedené údaje:
OTÁZKA č.1:
Který den byla předmětná písemnost (ne že by byla jen vypracována) byla volním projevem správního
orgánu k doručení pro moji osobu dodána
do poštovní přepravy ?
3. 7. 2020
OTÁZKA č.2:
Který den bylo zahájeno řízení o přestupku z moci úřední dle § 78/2 zákona č.25O/2O16 Sb. a kdy o tomto
obdržel správní orgán důkaz(doručenku ¨) ?
Řízení zahájeno 4. 7. 2020, doručenka vrácena pravděpodobně 9. 7. 2020 (zadání do programu spisové
služby)
OTÁZKA č.3:
V jaké závaznosti konkretních právních norem vdaném případě správní orgán předvolával svědka k
ústnímu jednání ?
Byl jste předvolán na základě ustanovení § 59 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
OTÁZKA č.4.
Uvedené řízení vedla jako oprávněná úřední osoba paní
. Jmenovaná již není naším
zaměstnancem. Jaké konkrétní otázky hodlala položit, tedy není možné zodpovědět.
OTÁZKA č.5.
Jaké konkretní údaje a výsledky svého zjištění PČR pro správní orgán uvedla, že provedeným šetřením v
chovu V.N. došla k závěru (není důkaz),
že zde v konkretním popsání nebyla učiněna opatření proti úniku psa ?
K zodpovězení této otázky není náš úřad příslušný
OTÁZKA č.6.
Kdy a jaké důkazní šetření přímo v chovu
. provedl sám správní orgán , že chovatele
postavení podezřelého a posléze i obviněného
z přestupku dle § 13/1 - § 27/2f) zákona č.246/1992 Sb.?
Správní orgán vycházel z doručeného oznámení Policie ČR
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OTÁZKA č.7:
V které části písemnosti čj.OŽP-ŽÍŽ/18587/2O18 ze dne 2.7.2O18 je moje plně identifikovaná osoba
zavazována k nějakým povinnostem ?
Uvedená písemnost je standardním předvoláním svědka – toto vyplývá i z jejího názvu. Hned v úvodu jste
předvolán jako svědek k ústnímu jednání, dále je vám v textu určen datum, čas a místo kam se máte dostavit.
Následně jste poučen o tom, že jste povinen vypovídat jako svědek a jste poučen o následcích porušení
vašich povinností.
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